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گزارش

به بهانه برگزاری سومین جلسه
رسیدگی به اتهامات طبری مورد
بررسی قرار گرفت

برکات مبارزه
با فساد بدون
تبعیض و تبلیغ

س��ومین جلس��ه رس��یدگی به اتهامات اکبر طبری معاون
اجرایی س��ابق حوزه ریاس��ت قوه قضایی��ه و متهمان دیگر
این پرونده ،صبح دیروز به ریاس��ت قاضی بابایی در ش��عبه
 ۵دادگاه کیفری یک اس��تان تهران در حالی برگزار ش��د،
ک��ه مردم امیدوارن��د عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فس��اد
ج��دی و دنباله دار باش��د و اجازه ندهد ک��ه این اقدام موثر
نمایش��ی و تبلیغاتی جلوه کند .رهبر معظم انقالب بارها در
خصوص مبارزه با فساد ،تاکیدات فراوان داشتهاند که نمونه
ای از این فرمایش ایشان مرقومهای در پاسخ به نامه اسحاق
جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهور ،در ارتباط با برگزاری
«همایش ملّی ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد»
بود .معظم له در این مرقومه به تاریخ  ۱۷آذر  ۱۳۹۳منتشر

پرهیز از تبعیض

یک��ی از مواردی که هم��واره مورد توجه اف��کار عمومی در
موضوع مبارزه با فس��اد قرار دارد ،مسئله تبعیض در اجرای
قانون است ،به نحوی که
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مبارزه با فساد نه فقط فاسد

یکی دیگر از مسائلی که الزم است در این رابطه به آن توجه
کرد ،عنصر مبارزه با فساد است ،بسیاری از مدعیان ،با فساد
مبارزه نمیکنند بلکه با فاس��د مبارزه می کنند اما این امر
موجب تعمیق فساد شده و بستر را برای فساد دیگران فراهم
و آنان را جسور تر می کند.
رهبر معظم انق�لاب در این باره تاکید دارند « :بزرگ بودن
خطا به دو چيز اس��ت :يكی اينكه خود خطا بزرگ باش��د ـ
ال فس��ادهای مالي بزرگ يا خيانت های بزرگ ،يكی هم
مث ً
اين اس��ت كه خطا كننده ،مس��ئول يا شخص مورد اعتماد
باشد .گاهی س��رزدن خطاهای كوچك از انسانهايی كه از
آنها انتظار امانت میرود ،ضررش خيلی بيش��تر از خطاهای
بزرگ ديگران اس��ت .بايد با اين خطاها برخورد ش��ود .اين،
در كاراي��ی نظام تأثير دارد .با برخورد با فس��اد ،هم موجب
میشود كه افراد دقت بيشتری بكنند و هم موجب می شود
كه دستهای خيانت كار بترسند و عقب بكشند».
ق��وه قضاییه در اقدام��ات خود باید ضم��ن توجه به رعایت
تناس��ب جرم و جریمه به گونهای عمل کند که همه بدانند
دس��تگاه قضایی کش��ور با کسی ش��وخی ندارد و مفسدین
حساب کار را داشته باشند .
اصالحات ساختاری و فسادزدایی ،نباید منحصر بر پروندههای
م��وردی بوده بلکه باید برای از بین بردن زمینههای فس��اد
حرکت کرد .یکی از مصادیق ش��فافیت این اس��ت که روند
تصمیمگی��ری و اج��رای تصمیم��ات در بخشهای مختلف
کش��ور اعم از مجلس ،دولت و هم��ه نهادهایی که به نوعی
ب��رای م��ردم تصمی��م میگیرند،مرئی و در منظ��ر رؤیت و
قضاوت مردم باش��د؛ از جمله روند تصمیمات آنها در حوزه
اقتصاد ،بودجه و مس��ائل مرتبط با آن ،قراردادها ،یارانهها و
نحوه توزیع آنها ،نحوه محاس��به مالیات ،عوارض و ...همگی
ال شفاف و روشن شود.
باید برای مردم کام ً
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شده ،آشکارا اقدام قاطع و اساسی را از سران سه قوه خواستار
شده و نوشتهاند« :نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد
را تحسین میکنم ،لکن این سمینار و امثال آن بناست چه
معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای ش��ما مسئوالن سه قوه
روشن نیس��ت؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که
از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مس��ئوالن امر
وج��ود دارد ،چرا اقدام قاطع و اساس��ی انجام نمیگیرد که
نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند ».واکاوی همین
نمونه از فرمایشهای مقام معظم رهبری حکایت از آن دارد
ک��ه وقتی رهبر انقالب تلویحا نفر دوم دولت را از رفتارهای
نمایشی در مبارزه با فس��اد برحذر داشته و توصیه به اقدام
قاطع و عملی میکند ،نش��ان می دهد که خواس��ته ایشان
مبارزه همیش��گی با فساد به شکل قاطعانه و خالصانه در هر
قوهای اس��ت .ایشان در س��ال  ۱۳۸۰نیز در متن نامه خود
و پیش از فرمان هش��ت مادهای نوشته بودند« :خشکانیدن
ریش��هی فس��اد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در
این باره ،مس��تلزم اقدام همه جانبه بوسیلهی قوای سه گانه
مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه اس��ت .قوهی مجریه با
نظارتی س��ازمان یافته و دقیق و بی اغماض ،از بروز و رشد
فساد مالی در دس��تگاهها پیشگیری کند و قوهی قضائیه با
اس��تفاده از کارشناس��ان و قضات قاطع و پاکدامن ،مجرم و
خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .بدیهی
اس��ت که نقش قوهی مقنن��ه در وضع قوانی��ن که موجب
تس��هیل راهکارهای قانونی اس��ت و نی��ز در ایفاء وظیفهی
نظارت ،بسیار مهم و کارساز است».

¹Á

¯½Zf{¯½ZfY©]ÉÁÌ¿ËÂed
ZyÊ»ZÆ

مقام معظم رهب��ری در این زمینه تاکی��د کردهاند « :هیچ
ش��خص و نهادی نم��ی تواند با عذر انتس��اب به این جانب،
یا دیگر مس��ئوالن کش��ور ،خود را از حس��اب کشی معاف
بشمارد».
در حال حاضر اقدامات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد،
اعتماد عمومی برای مردم به وجود آورده است و تاکیدی بر
این امر است که هرکس در محدوده کار خود باید به اقامه
حق بپردازد و از فساد و تبعیض و ظلم دوری کند.
ای��ن به آن معناس��ت که نمیت��وان در کن��ار درب قانون،
پنجرهای به نام تبعیض و بی عدالتی را باز کرد و عده ای را
از پاسخگویی مس��تثنی دانست .برخورد با متخلف و تخلف
بدون تبعیض باید یکس��ان باش��د و به وق��ت عمل کردن،
تناس��ب جرم با جریمه و به یک چش��م نگاه کردن به همه
آحاد مردم  ،نه تنها آبروی نظام را به خطر نمی اندازد بلکه
آن را حفظ می کند.
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پرهیز از رفتار شعاری

یک��ی از موارد دیگری که رهب��ر معظم انقالب در مبارزه با
فساد بر آن تاکید دارند ،پرهیز از رفتارهای شعاری ،تبلیغاتی
و تظاهر گونه است .
ایش��ان در این زمینه تاکید دارن��د « :به جای تبلیغات باید
برکات عمل مش��هود گردد .هر گونه اطالع رس��انی به افکار
عمومی باید به دور از اظهارات تبلیغات گونه باشد».
در حقیقت باید گفت مبارزه با فس��اد با ش��عار دادن تحقق
نمییابد بلکه این کار مستلزم عزم ملی ،خواست همگانی و
جدیت حکومت و دولت است.
در عین حال باید در نظر داش��ت وقتی در زیر مجموعه یک
مدیر ارش��د ،تخلف بزرگی اتفاق میافتد ،باوجودی که خود
آن مدیر ولو مرتکب فس��ادی نش��ده باشد ،بازهم نمی توان
گفت که اساساً او دیگر وظیفهای نداشته است.
نمونه این امر را میتوان در پرونده طبری یافت که به سبب
جایگاهش در معاونت اجرایی حوزه ریاس��ت قوه قضائیه در
دوره پیشین ،توانسته برخی از جرائم را مرتکب شود.
اما همی��ن موضوع ،یعنی حضور طب��ری در دوره آیت اهلل
آملی باعث ش��ده است که انگش��ت انتقاد برخی سیاسیون،
فعاالن فضای مجازی و البته بخشی از مردم به سمت ایشان
گرفت��ه ش��ود .باید به اف��کار عمومی حق داد ک��ه در کنار
بررس��ی پرونده طبری و خرسندی از مبارزه بدون تعارف با
این متهم ،از مقامات ارش��د نیز به خاطر این موضوع گالیه
هایی داش��ته باش��ند .درست است که فس��اد از هرجا و در
هرس��طحی امکان ورود داش��ته و یقینا آق��ای آملی هم در
جریان هیچکدام از این مفاسد قرار نداشته است ،اما یکی از
مهمترین دالیل مفاسد صورت گرفته اکبر طبری به واسطه
جایگاه او در معاونت اجرایی حوزه ریاس��ت قوه قضائیه بوده
اس��ت به عبارت بهتر متاس��فانه باید پذیرفت که این حجم
فس��اد در نزدیک ترین موقعیت به رئیس وقت عدلیه انجام
شده است .از سوی دیگر زمانی که اتهامات طبری افشا شد
آیت اهلل آملی با انتش��ار بیانیهای تن��د ،کذب بودن اتهامات
طبری را عنوان کرد و نوش��ت« :برخی از اتهامات مطرح در
ال در دادس��را بررسی
مورد معاون اجرایی حوزه ریاس��ت قب ً
ش��ده و کذب بودن آن محرز ش��ده بود .رئیس قوه قضاییه
ال آنها را بررسی و خالف بودن آنها
پیشین هم خود مس��تق ً
برای وی محرز شده بود .مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی
دیگر هس��تند چرا در طول  10س��ال آنه��ا را با رئیس قوه
قضاییه در میان نگذاشتهاند؟»
یقینا باید ایشان از این مفاسد بی خبر بوده باشد ولی حسن
ظ��ن و یا غفلت از یکی از اعضای زیرمجموعه در این ماجرا
دیده میش��ود .از این رو به نظر می رس��د بهتر است ایشان
ضم��ن اعالم برائت علنی از این ماجرا ،از مردم کش��ور بابت
رفتار این زیر مجموعه خود عذر خواهی کنند .
این اقدام بسیاری از شبهات و حتی اتهامات تخریبی برخی

مغرضین درباره ایشان را در افکار عمومی از بین میبرد.
ام��ام راحل نیز در مقاطعی با تواضع و فروتنی از مردم ایران
باب��ت کوتاهی در انج��ام برخی اقدامات انقالب��ی که از نظر
ایش��ان باید قوی تر انجام میشد از مردم عذرخواهی کردند.
اگ��ر امام خمینی(ره) بابت عدم انجام کامل برخی وظایف از
مردم عذرخواهی می کنند آیا الزم نیس��ت برخی مسئولین
ارش��د که مدعی پیروی از ایشان هستند بابت برخی مفاسد
زیرمجموعه های خود از مردم عذرخواهی بکنند؟!
نهضت علنی سازی

باید گفت بس��یاری از مردم و بخصوص حامیان سید ابراهیم
رئیس��ی رئیس دس��تگاه قضا،برخوردهای قوه قضائیه را در
مبارزه با فس��اد میستایند و تکریم میکنند  .آنها به اصالح
امور در دوره سید ابراهیم رئیسی امید دارند.
ام��ا ع��ده ای دیگر نیز هس��تند که تالش م��ی کنند تا این
برخوردها را سیاس��ی جلوه داده و حرکتی در راستای ریشه
کنی نفوذ رقبا عنوان کنند .س��ال گذشته نیز زمانی که قوه
قضایی��ه روند جدید مبارزه با مفس��دان را آغاز کرد برخی از
دولتم��ردان این اقدام��ات را نمایش��ی و انتخاباتی خواندند.
از جمل��ه این انتقادات می توان ب��ه اظهارات رئیس جمهور
بعد از انتش��ار اخباری از محاکمه حس��ین فری��دون (برادر
رئیسجمهور) در رس��انهها اش��اره کرد  .روحانی در مورخه
 98/6/6در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت« :فساد
و ران��ت با بگیر و ببن��د و دادگاه از بین نمیرود و دس��تگاه
قضائی آخرین مرحله اس��ت ».وی در پایان همان ماه نیز در
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی ،نسبت به روند دادگاههای
مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و معتقد بود که برخورد با مفاسد
اقتصادی «برخورد جناحی» شده است! واکنش به اظهاراتی
اینگونه بود که آیتاهلل رئیس��ی رئی��سقوهقضائیه  10روز
بعد از آن (در تاریخ  )98/7/3در نشس��ت اجالسیه خبرگان
رهبری در پاسخ به سؤالی درباره ریشههای ایجاد فساد ،یکی
از این ریشهها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت« :دفاع
حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران ،یکی دیگر از عوامل
ایجاد فساد است ».طبیعی است آن عده که اقدام قوه قضاییه
را برای مقابله با مفس��دان مخالف اه��داف و منافع خود می
دادنند ،برای فرار از پاس��خگویی در برابر افکار عمومی دست
ب��ه فرافکنی ،عملیات روانی و انحراف اذهان بزنند و اقدامات
قوه قضائیه در مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی بخوانند.
اینکه قوه قضائیه مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده نشان می
دهد که عزمی جدی برای این کار دارد.
اما برای رفع چنین سوء تفاهماتی قوه قضاییه نیازمند نهضت
شفافیت و علنی سازی اس��ت .برای این امر به نظر میرسد
ش��فاف سازی قوانین و گریز از قوانین تفسیر پذیر ،گام اولی
است که قوای سه گانه مکلف به انجام آن هستند .
گام دیگ��ر در این زمینه میتواند التزام عملی به محاکمات
شفاف و علنی باشد.

